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ЗАШТО ЈЕ УСКЛАЂЕНОСТ ВАЖНА 
Усклађеност са Стандардима интерне ревизије – кључ за обезбеђивање 
истинитог уверавања 

 
 
 

Увод 
Интерна ревизија се обавља у различитим правним и културним 
срединама, у оквиру организација које се разликују по сврси, величини, 
сложености и структури, као и од стране појединаца унутар и изван 
организације. Ипак, без обзира на средину, интерна ревизија је кључна 
компонента ефективног корпоративног управљања и успеха организације. 

 
Како би на најбољи начин допринела организацији и oсигурала поверење 
интересних страна, интерна ревизија мора да функционише на највишем 
нивоу етичких и професионалних компетенција да би осигурала 
конзистентно и тачно, на ризицима засновано, објективно уверавање, савет 
и поглед. Интерна ревизија је најефикаснија када су њен ниво ресурса, 
компетенција и структура усклађени са стратегијом организације, и када 
следи Међународни оквир за професионалну праксу интерне ревизије 
(МОПП) који је објавио Институт интерних ревизора (ИИА)1. 

 
Виђења Института интерних ревизора 
Иако разлике могу да утичу на праксу интерне ревизије у одређеној средини, 
Међународни оквир професионалне праксе интерне ревизије (МОПП) 
развијен је да помогне интерним ревизорима да достигну највиши ниво 
компетенција и услуга. МОПП обухвата обавезне смернице које укључују: 

 Основне принципе за професионалну праксу интерне ревизије 

 Дефиницију интерне ревизије 

 Етички кодекс 

 Међународне Стандарде за професионалну праксу интерне ревизије 

Обавезне смернице  допуњенe су препорученим смерницама (одобреним 
кроз ригорозан, формализован процес), које пружају подршку практичарима 
кроз смернице за примену Стандарда  и препоручене смернице.  
На крају, интерна ревизија ствара истинску вредност и стиче поверење 
интересних страна када доприноси организационом успеху, позитивним 
променама и иновацијама кроз пружање услуга уверавања, погледа и 
савета.  

ИИА СТАНОВИШТЕ 

 
КЉУЧНЕ ПОРУКЕ 

 
Интерна ревизија треба да 
функционише на највишем 
нивоу етичких и 
професионалних 
компетенција да би 
осигурала пружање 
конзистентних и тачних  
уверавања. 
............................................. 
Интернревизори појединачно, 
и активност интерне 
ревизије треба да следе 
Међународни оквир 
професионалнe праксe 
(МОПП) и да буду усклађени 
са њим. 
............................................... 
Интрна ревизија треба да се 
одвија у складу са Повељом 
која je у сагласности са 
МОПП-ом и интересне 
стране не треба да очекују и 
прихватају ништа мање од 
тога. 
............................................... 
Интересне стране треба од 
активности интерне 
ревизије да захтевају 
одржавање Програма 
обезбеђења и унапређења 
квалитета и  редовне 
екстерне оцене. 

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
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Усклађеност са МОПП-ом од суштинског је значаја за испуњавање дужности 
интерних ревизoра и активности интерне ревизије у оквиру својих 
одговорности. Она показује у којој се мери активност интерне ревизије одвија 
стриктно у складу са Етичким кодексом, дефинисаним професионалним 
стандардима, као и да је њено особље похађало обуку у складу са 
одређеним стандардима о обуци и континуираном професионалном 
усавршавању. 

 
Сврха ИИА  Стандарда је да: 
 

 Воде поштовању обавезних елемената Међународног оквира за 
 професионалну праксу интерне ревизије (МОПП).  

 Обезбеде оквир за обављање и промовисање широког спектра могућности  
за додавање вредности путем услуга интерне ревизије. 

 Подстичу унапређење организационих процеса и операција.  

 Опишу основна начела која представљају праксу интерне ревизије. 
 Утврде основ за вредновање учинка интерне ревизије. 
Активност интерне ревизије мора да се одвија у складу са Повељом2 која je 
у сагласности са МОПП-ом и интересне стране не треба да очекују и 

прихватају ништа мање од тога. 
 

Посвећеност сталном прегледању и побољшавању активности интерне 
ревизије је витални аспект стицања и одржавања кредибилитета и поверења 
међу интересним странама. Стандарди захтевају од руководилаца ревизије 
да успоставе Програм обезбеђења и унапређења квалитета. Поред тога, 
МООП садржи обавезу (Стандард карактеристика 1312: Екстерне оцене) 
екстерне оцене квалитета уверавања бар једном у пет година. 

 
Екстерне оцене  потврђују поверење  указано интерној ревизији, од стране 
интересних страна, кроз афирмацију да се активност интерне ревизије 
одвија у скаду са Стандардима. Активностима интерне ревизије које су 
усклађене са МОПП-ом и обавезом Оцењивања квалитета уверавања 
препозната дозвољено је да употребљавају навод „У складу са 
Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије.“ 

 
Одбор, више руководство и остали органи управљања треба да захтевају од 
функције интерне ревизије да достигне ово признање. 

 
Када се признање достигне и одржава, интересне стране знају да су 
подржане од функција које се одвијају у складу са међународним 
стандардима и могу имати пуно поверење у обављени посао и пружање 
пратећег уверавања и савета. 

 
Ко мора да се усклади и зашто 
Сви интерни ревизори и свака активност интерне ревизије мора следити 
обавезне компоненте МОПП-а. Као скуп на принципима заснованих, 
међународно применљивих захтева за праксу и оцену услуга интерне 
ревизије, Стандарди имају фундаментални значај за успешност интерне 
ревизије.

 
ПЕТ ПИТАЊА 

 
Интересне стране морају 
разумети положај интерне 
ревизије унутар организације 
и захтевати највише 
професионалне и етичке 
стандарде. 

 
Овде су пет  кључних 
питања које треба 
поставити: 

 

1.  
Да ли организација има Повељу 
интерне ревизије и Повељу 
Одбора  за ревизију којима се 
прихвата МОПП? 

 

2.  
Да ли активност интерне 
ревизије следи МОПП и да ли је 
усклађена са  њим? 

 

3.  
Да ли  особље интерне ревизије 
поседује релевантне 
професионалне сертификате, 
као што је ЦИА - Сертификовани 
интерни ревизор ИИА?  

 

4.  
Да ли  активност интерне 
ревизије има успостављен 
Програм обезбеђења и 
унапређења квалитета? 

5.  

Да ли се активност интерене 
ревизије подвргава редовним 
екстерним оценама како би 
потврдила усклађеност са 
МОПП-ом? 
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Усклађеност је обавеза за: 
 

 Чланове ИИА. 

 Сертификоване интерне ревизоре (ЦИА). 
 Практичаре који раде у земљама које захтевају усклађеност са ИИА 

Стандардима. 

Практичари који се не налазе у овој групи нису у обавези да следе Стандарде, 
али интересне стране треба да захтевају усклађеност као уверавање о 
доказаном нивоу компетенција активности интерне ревизије.  

 
Ко има користи од усклађености 
Према дефиницији и дизајну, усклађеност са МОПП-ом поспешује пружање 
услуга интерне ревизије, што заузврат помаже организацији да побољша 
процес корпоративног управљања, управљање ризицима и успостављање 
контрола за ефикасније постизање својих циљева. Међу оне који имају 
користи убрајамо: интерне ревизоре, одбор за ревизију, руководство, одбор, 
акционаре и регулаторна тела.  

МОПП обезбеђује кредибилан и важећи оквир за све интересне стране какоа 
би разумели улогу интерне ревизије у ефективном корпоративном 
управљању, управљању ризицима и контролама и оцртава очекивања које 
треба да имају од активности интерне ревизије. Усклађеност повећава 
професионализам, подстиче континуирани професионални развој и ствара 
услове под којима интерна ревизија може напредовати и ефикасније 
побољшати и очувати  организационе вредности.  

 

 
 

Усклађеност са МОПП-ом 
поспешује пружање услуга 
интерне ревизије, што 
заузврат помаже 
организацији да побољша 
процес корпоративног 
управљања, управљање 
ризицима и успостављање 
контрола за ефикасније 
постизање организационих 
циљева. Међу оне који имају 
користи убрајамо: интерне 
ревизоре, одбор за ревизију, 
руководство, одбор, 
акционаре и регулаторна 
тела. 
 

 

 
 

1 IIA Global Advocacy Platform 
2  Водич за примену стандарда 1000 
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О Становишту 
 

Институт интерних ревизора (ИИА) објавио је Становишта о кључним питањима  од  значаја за интересне стране и практичаре са циљем заговарања  
здравог корпоративног  управљања и обуке свих који су у њега укључени. Она пружају увид у различите аспекте процеса управљања и важну улогу 
интерне ревизије  у побољшању процеса корпоративног  управљања на свим нивоима и додавању вредности организацији. Становишта се развијају и 
прегледају током ригорозног процеса који тражи допринос и критику од стране професионалаца који се баве интерном ревизијом и осталих ИИА волонтера 
који  опслужују ИИА Глобални  Одбор за заступање, ИИА Одбор за Стандарде, ИИА Одбор зе етику и професионалну одговорност. 

 
О Институту интерних ревизора 
Институт  интерних ревизора је најпризнатији заступник професије интерне ревизије, едукатор, творац стандарда, смерница и сертификата. Основан је 
1941. ИИА данас опслужује више од 190,000 чланова у више од 170 земаља и територија. Глобално седиште ИИА се налази у Лејк Мери, Флорида. За  
више информација, посетите  www.theiia.org. 
 
Одрицање од одговорности 
ИИА објављује овај документ у информативне  и образовне сврхе. Намера овог документа није да обезбеди дефинитивне одговоре за специфичне 
појединачне околности. Институт интерних ревизора препоручује да за сваки специфичан проблем увек тражите савет независног стручњака. Институт 
интерних ревизора не прихвата одговорност за било кога ко се ослања искључиво на ове смернице. 

 
Ауторска права 
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